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Autoškola

O tom, kde všude platí pravidla silničního provozu, se mezi
motoristy bouřlivě diskutuje. Nepříliš jasno je hlavně v tom,
nakolik se zákonem o silničním provozu řídit na parkovištích

nebo v různých firemních či nemocničních areálech.

Kde platí pravidla?

O
rozlehlých parkovištích u ná-
kupních center se tradují různé
mýty. Jedním z největších je, že
pokud je parkoviště od silnice

odděleno závorou, neplatí na něm pravi-
dla silničního provozu. Další se týká jízdy
po širokých prostředních uličkách parko-
višť: řada motoristů je automaticky – jenže
zcela mylně – považuje za hlavní silnice,
na nichž mají přednost. „Pokud nejsou
na místě osazeny dopravní značky upravu-
jící přednost v jízdě, je třeba důsledně dávat
přednost zprava. I parkoviště jsou veřejně
přístupnou pozemní komunikací, kde platí
zákon o silničním provozu. Všechna. Ne-
rozhoduje, zda jsou umístěna v podzemí,
na střeše nebo přiléhají k obchodním cen-
trům,“ vysvětluje dopravní expert Roman
Budský. A pravidla silničního provozu platí
i na „účelových komunikacích“ – tedy těch,

jež slouží ke spojení nemovitostí pro po-
třeby vlastníků nebo k obhospodařování
zemědělských a lesních pozemků. Jsou jimi
i cesty v uzavřeném prostoru nebo v objek-
tu, které „slouží potřebě jejich vlastníka či

provozovatele“. Není přitom rozhodující,
že nejsou přístupné veřejně. „Spousta lidí si
myslí,žepokudnenícestapokrytáasfaltem,
pravidla se jí netýkají – nicméně platí i tam,
tedy například na prašných spojnicíchmezi

zahrádkami či na polních cestách. I tady
tedy musejí mít cestující v autech zapnuté
pásy, motocyklisté přilby… A za volant či
řídítka smějí jen držitelé příslušného řidič-
ského oprávnění. Učit tedy někoho řídit tře-
ba na parkovišti je v rozporu s pravidly sil-
ničního provozu. A samozřejmě všude platí
nulová tolerance alkoholu či jiných návyko-
vých látek,“ říká Budský. Jen pro zajímavost
– pravidla platí i na lesních cestách, jenže
tam se bez povolení nesmí, zákon o lesích
zakazuje vjezd a stání motorových vozidel.
„A podobně je to i s dopravními nehodami.
I na účelové komunikaci se v případě ne-
hody musíme chovat stejně jako u nehody
na dálnici,“ doplňuje Budský.

A kde pravidla neplatí? Třeba na polích,
loukách, ale i zamrzlém jezeře. Nebo na leti-
štích, kde se pořádají různé tuningové srazy.
Jenžepozor –neplatí tamanipovinné ručení.

Co autoškola nenaučí
Omezená důvěra

O tomhle pojmu v auto-
škole neuslyšíte, přesto
je nesmírně důležitý.
Kdo bude viníkem ne-
hody, když oba řidiči porušili pravidla?
Soudy se v poslední době přiklánějí k tomu,
že jím není automaticky ten, kdo přijíž-
děl z vedlejší silnice a nedal přednost – a to
v případech, kdy řidič na hlavní významně
překročil povolenou rychlost. Pokud jel
místo 90 km/h třeba 140, nemohl to šofér
na vedlejší – zvláště třeba za tmy – odhad-
nout. Jel totiž „s důvěrou“ v to, že ten druhý
bude pravidla dodržovat. Existují však i si-
tuace, kdy princip omezené důvěry nebude
možné uplatnit. Například když na přehled-
ném úseku řidič jedoucí po hlavní uvidí
na vedlejší přijíždět auto a ze způsobu jeho
jízdy evidentně vyplyne, že mu řidič ne-
stihne dát před křižovatkou přednost. Pro
řidiče na hlavní z tohoto plyne povinnost
reagovat na situaci a své vozidlo zpomalit,
případně i zastavit, byť sám pravidla dodr-
žoval…Roman Budský, Platforma Vize0

Další z animací zobrazuje situaci, v níž
námi řízení vozidlo jede poměstské ko-
munikaci, souběžně s níž vpravo vede
vyhrazený jízdní pruh s nápisem BUS,
v němž jsou i autobusové zastávky. Naši
pozornost rozptýlí i chodec, který stojí
mezi dvěma autobusy a rozhlíží se,
jestli může přejít. Neudělá to, naše auto
chce odbočit doprava, zastaví před ná-
pisem na vozovce „Pozor, bus“ a pouští
autobus v pruhu (obrázek). Následující
otázka zní:

1. Řidič motorového vozidla
z výhledu v dopravní situaci:

a) mohl odbočit vpravo, přičemž nesměl
ohrozit a omezit vozidla jedoucí
ve vyhrazeném jízdním pruhu,

b) mohl odbočit vpravo bez ohledu
na vozidla jedoucí ve vyhrazeném
jízdním pruhu, která nesměla
ohrozit a omezit vozidla odbočující
z průběžného pruhu,

c) porušil pravidla silničního provozu tím,
že odbočil přes vyhrazený jízdní pruh.

2. Signál dvou vedle sebe umístěných
střídavě přerušovaných červených
světel ve vyobrazené dopravní situaci
znamená pro řidičemodrého vozidla:

a) povinnost zastavit vozidlo před
světelným signalizačním zařízením,

b) povinnost snížit rychlost jízdy, přičemž
nemusí zastavit vozidlo.

3. Smí řidič vozidla z výhledu vjet
na železniční přejezd?

a) Ne.
b) Ano, situace je dostatečně přehledná

a závory jsou zvednuty.

4. Airbag:

a) se aktivuje pouze při zapnutí
bezpečnostního pásu,

b) plní svou fukci pouze při řádném užití
bezpečnostních pásů,

c) plně nahrazuje funkci bezpečnostních
pásů.

5. Jak může být ukončena platnost
svislé dopravní značky B 20a
„Nejvyšší dovolená rychlost“?

a) Nejbližší křižovatkou.
b) Vyústěním polní nebo lesní cesty.
c) Po ujetí délky úseku 80m.

6. Platnost zónových dopravních
značek:
a) je ukončena na nejbližší křižovatce.
b) je ukončena dopravní značkou
informující o jejím konci, není-li
stanoveno jinak.

c) končí po 100m od značky.

7. Tato dopravní značka:

a) upozorňuje na úsek pozemní
komunikace směřující na nechráněné
nábřeží nebo břeh vodní plochy,

b) upozorňuje na zvedací nebo jiný
pohyblivý most,

c) upozorňuje na místo, kde je možné
použít přívoz.

8. Žadatel o řidičské oprávnění smí
řídit motorové vozidlo skupiny,
o kterou žádá:
a) pod dohledem učitele autoškoly,
b) pod dohledem osoby s nejméně

pětiletou praxí v řízení,
c) pod dohledem rodičů nebo

zákonného zástupce.

9. Tato dopravní značka zakazuje vjezd
vozidlům:

a) kteránejsou opatřena příslušnou
emisní plaketou přidělovanou
na základě jejich emisní kategorie
odrážející zátěž životního prostředí,

b) přepravujícím výbušniny, snadno
hořlavý nebo jinak nebezpečný
náklad a označeným podle zvláštních
předpisů,

c) přepravujícím ropu nebo ropné
materiály nebo jiné látky, které by
mohly způsobit ohrožení životního
prostředí, zejména znečištění vody.

10. Řidič se smí otáčet:
a) na křižovatce, na které je provoz

upraven dopravními značkami
b) na přejezdu pro cyklisty
c) na křižovatce, na které je provoz

řízen světelnými signály

11. Provozovatel vozidla je:
a) každá fyzická osoba, která je

držitelem řidičského oprávnění, ale
není vlastníkem vozidla,

b) osoba, která je v registru silničních
vozidel zapsána jako vlastník vozidla,
není-li jako jeho provozovatel
v registru silničních vozidel zapsána
jiná osoba,

c) každá fyzická osoba, která je
držitelem řidičského oprávnění.

12. Přečnívá-li za snížené
viditelnosti náklad vozidlo vpředu
nebo vzadu o více než 1 metr, musí
být přečnívající konec nákladu:
a) označen červeným praporkem

o rozměrech nejméně 30 × 30cm
a dále vzadu červeným světlem
a vpředu neoslňujícím bílým světlem,

b) označen vzadu červeným světlem
a jinou než trojúhelníkovou
červenou odrazkou a vpředu
neoslňujícím bílým světlem a jinou
než trojúhelníkovou bílou odrazkou,

c) označen vzadu červeným světlem
a trojúhelníkovou červenou
odrazkou a vpředu neoslňujícím
bílým světlem a trojúhelníkovou
bílou odrazkou.

13. Jste řidičem vozidla z výhledu.
Určete, v jakém pořadí projedou
vozidla touto křižovatkou:

odpovědi 1 a), 2 a), 3 a), 4 b), 5 a), 6 b),
7 a), 8 a), 9 b), 10 a), 11 b), 12 b), 13 a),
14 a) – značka Zákaz zastavení je doplněna
dodatkovou tabulkou Konec úseku platnos-
ti značky, pod níž je umístěna; 15 b), 16 c),
17 b), 18 a), 19 b), 20 c), 21 a)
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c) pouze autobus, trolejbus nebo
tramvaj.

18. Autobus s označením „Označení
autobusu přepravujícího děti“
zastavil v označené zastávce. Řidič
vozidla, které jede za ním:
a) je povinen zastavit vozidlo za tímto

autobusem a pokračovat v jízdě může
až po odjezdu autobusu ze zastávky.

b) smí tento autobus objet, pokud přitom
dbá zvýšené opatrnosti a přihlédne
k možnosti vběhnutí dětí do vozovky,

c) smí autobus objet, jen pokud mu
dopravce dává znamení, že je možné
autobus bezpečně objet.

19. Řidič vozidla z výhledu

a) přijíždí do křižovatky po hlavní
pozemní komunikaci,

b) přijíždí do křižovatky, kde není
přednost v jízdě upravena svislými
dopravními značkami,

c) přijíždí do křižovatky po vedlejší
pozemní komunikaci.

20. Na téže nápravě musí být
používány:
a) pneumatiky stejného rozměru

a značky,
b) pneumatiky stejného rozměru bez

ohledu na homologaci a typ dezénu,
c) pouze shodné pneumatiky, přičemž

shodnou pneumatikou se rozumí
pneumatika stejného rozměru,
konstrukce, druhu dezénu a značky.

21. Při průjezdu levotočivé zatáčky
na motocyklu by dráha jízdy měla
vést:
a) co nejblíže při pravém okraji

vozovky,
b) co nejblíže ke středové dělicí čáře,
c) podle uvážení řidiče a jízdních

vlastností motocyklu.

a) 1. vaše vozidlo, 2. protijedoucí
modré vozidlo, 3. zelené vozidlo
jedoucí zprava,

b) 1. vaše vozidlo současně se zeleným
vozidlem jedoucím zprava, 2.
protijedoucí modré vozidlo,

c) 1. protijedoucí modré vozidlo, 2.
vaše vozidlo současně se zeleným
vozidlem jedoucím zprava.

14. Lze za nejbližší dopravní značkou
zastavit za účelem neprodleného
vystoupení přepravovaných osob?

a) Ano.
b) Ne.

15. Vyžadují-li provozní nebo jiné
závažné důvody, aby osoby při
vystupování z vozidla taxislužby
vstoupily do vozovky:
a) je řidič vozidla taxislužby povinen

umístit za vozidlo přenosný
výstražný trojúhelník,

b) je řidič vozidla taxislužby oprávněn
zastavovat ostatní vozidla,

c) je řidič vozidla taxislužby povinen
oznámit tuto skutečnost policii.

16. Tento pokyn policisty znamená:

a) „Stůj!“
b) „Volno“
c) „Pozor!“

17. Vozidlem se pro účely provozu
na pozemních komunikacích
rozumí:
a) pouze nekolejové vozidlo poháněné

vlastní pohonnou jednotkou,
b) každé motorové vozidlo,

nemotorové vozidlo i tramvaj,

19. díl
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